
 
Bilmuseum med tid för lunch och 
rundvandring i centrala Malaga!  

 Torsdagen den 21 mars 

Vi startar vårt Malaga besök med ett besök på 

Den gamla tobaksfabriken i Málaga, som inhyser Museo Automovil 
Malaga. På 6.000 m2 finns närmare 100 bilar, från den äldsta, en 
Winner daterad 1898 till solenergibilen från 2010. 
Man visar även mode med flotta vintage klänningar och 300 hattar från 
mitten av 1900-talet då hatt spelade en stor roll i modet. Detta museum handlar 
mycket om bilen som ett objekt för mode, konst och glamour.  

Efter detta åker vi in till Malaga centrum där du själv väljer hur du vill tillbringa din 
dag.  
Tillsammans i vår grupp eller helt på egen hand.  
Vi börjar med ett besök i saluhallen och därefter  gemensam lunch för 
de som anmält intresse innan på Pimpi eller liknande. Lunch ingår inte i 
priset.   
Saluhallen   
Diskarna i Malagas saluhall dignar av korvar, skinkor, 
ostar, grönsaker och fisk. Passa på att provsmaka 
Malagas egen specialitet zurrapa, en röra av fläsk i 
paprikasås som man brer på smörgåsen. Glöm inte att 
titta uppåt väggarna. Saluhallen är inrymd i ett 
gammalt skeppsvarv, ombyggd till saluhall inspirerad 
av Les Halles i Paris.  
Lunch på Pimpi eller liknande  
Om vi går till Palomar Picasso kan vi njuta av en fantastisk utsikt över Alcazaba och 
den romerska teatern från sina balkonger eller koppla av omgiven av en stor samling 
av gamla affischer mässor och tjurfäktning motiv som skildrar historien om 
Spanien.    
Gibralfaro 
På vägen hem tar vi en sväng upp på kullarna ovanför Malaga för att njuta av utsikten 
och Malaga från ovan om tiden tillåter det. 

Pris: 25 e. I det ingår inträde till bilmuseum och bussresa. 

  
Lunch och kostnader för vin-och glasmuseum ingår inte. 
Vi åker från China Sol kl 8.30 och Bahia kl 8.45. Återresa senast kl 17.00 från Malaga 

Sista anmälningsdag och betalning onsdagen den 13 mars. 
Minimum 14 personer och max 18 personer. 

 

 



 

Nedan kommer lite förslag på vad som finns att göra.  
Om intresse finns kan vi göra ett gemensamt besök på någon av dem. 

 

Malagas vinmuseum som är beläget i en 1700-tals byggnad och 
markplanet exponerar en kollektion av över 400 märken av vinbuteljer från regionen 
samt affischer, de mest intressanta är första våningen. Malaga är känt för sitt söta 
dessertvin, muscatel. Konsten att tillverka vin från fenicierna till grekerna, romarna 
och araberna till nutid finns dokumenterad här. Här återfinns också vinprovning som 
inkluderas i entréavgiften. Man kan få prova ett sött vin och ett torrt Malagavin. 

Inträde 5:00 Euro inkluderar 2 glas vin.  Det finns guidad tur för 25 Euro och 3 
Euro/person. Uppskattad tid 40 minuter och inkludera vin. 

 
Malagas glasmuseum är en juvel. Privatägd av Gonzalo Fernandez  Prieto. Här 
känns det som att du besöker ett rikt, priviligerat hem snarare än ett museum. Så 
sent som 2009 öppnade museet som huserar i ett 1700-tals palats och ägaren har 
samlat över 700 olika glas. Artefakterna som visas är allt från ljust färgade feniciska 
kärl från 500-talet BC till moderna tiders Lalique och Whitefriars kärl.    
 
Inträde: Ordinarie 6:00 Euro Pensionär 4:00 Euro. Uppskattad tid ca 1 
timme  Guidad tur med en av ägarna. 
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